
Z A P I S N I K 

 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 22. svibnja 2014. godine u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 19,00 otvorio predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold, utvrdivši da je 

sjednici nazočno  15 članova Vijeća od izabranih  17, te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. Dražen Arnold 

2. Mirko Janković 

3. Valentin Pavleković 

4. Gordana Kalajžić 

5. Josip Mioč 

6. Ivan Galir 

7. Josip Đimber 

8. Ivana Blažević 

9. Mario Žanko 

10. Lara Liović Nadaždi 

11. Ivo Zrno 

12. Darko Lazar 

13. Marina Glavota 

14. Hrvoje Hefer 

15. Bernard Bestvina 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI: 

1. Božo Mitrović 

2. Zdravko Živković 

Sjednici su također nazočni: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Ivan Žeravica, zamjenik 

općinskog načelnika, Krešimir Crnković, v.d. pročelnika, Željko Mamić, viši 

savjetnik,Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, Mirjana Cvitkušić, v.d. pročelnice, te djelatnici 

Općine Čepin. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne sa predloženim dnevnim red, kako slijedi: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin 

2. Donošenje Godišnjeg izvještaja  o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2013. godinu 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2013. godinu 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pristupanje Općine Vladislavci i Općine 

Vuka u trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. za obavljanje komunalne  

djelatnosti 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području 

Općine Čepin 

6. Donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Općine Čepin 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

8. Upoznavanje Općinskog vijeća s pružanjem pravne pomoći odvjetnika Marina 

Kordića 

9. Razno 
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Vijećnik I. Zrno upozorio je na naziv točke 6., budući da već postoji Odluka o određivanju 

koeficijenata.  

V.d. pročelnika K. Crnković  predložio je izmjenu točke 6: Donošenje Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Čepin. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red s navedenom 

izmjenom. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 09. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik B. Bestvina predložio je pod točkom 6. izmjenu dijela rečenice „uvođenje naknade 

uvjetovao je novi zakon… Riječ uvjetovao mijenja se u riječ omogućio. 

Općinsko vijeće Općine Čepin usvojilo je zapisnik sa svoje 09. sjednice s navedenom 

izmjenom s 13 glasova za i dva suzdržana glasa (M. Žanko i Ivo Zrno). 

 

TOČKA 2. DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

        OPĆINE ČEPIN ZA 2013. GODINU 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznala v.d. pročelnice M. Cvitkušić, a vijećnici su 

dobili i pisane materijale zajedno s pozivom za ovu sjednicu. 

Vijećnik I. Galir postavio je pitanja vezano uz projekt poduzetničke zone Vinogradi i projekt 

za školsku dvoranu. 

Odgovore su dali v.d. pročelnika T. Kuna i v.d. pročelnice M. Cvitkušić. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 11 glasova za, 3 glasa protiv (M. Glavota, I. Galir i J. Mioč) 

i  1 suzdržanim glasom (I. Zrno) donijelo je  

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE ČEPIN ZA 2013. GODINU 

(Godišnji izvještaj sastavni je dio Zapisnika) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA  

         OPĆINE ČEPIN ZA 2013. GODINU. 

 

Obrazloženje točke dala je v.d. pročelnice M. Cvitkušić. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 12 glasova za i 3 glasa protiv (M. Glavota, I. Galir i J. 

Mioč) donijelo je 

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2013. godinu 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRISTUPANJE 

        OPĆINE VLADISLAVCI I OPĆINE VUKA U TRGOVAČKO DRUŠTVO 

        KOMUNALAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao općinski načelnik. Istaknuo je kako 

pristupanjem ovih općina u društvo Komunalac, one postaju suvlasnici društva, ali isto tako u 

društvo donose poslove vezane uz groblja, javnu rasvjetu i dimnjačarinu s područja svojih 

općina. Na taj način omogućiti će se nova zapošljavanja. 
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V. d. pročelnika K. Crnković istaknuo je kako je prijedlog Odluke izrađen sukladno Zakonu o 

trgovačkim društvima, te naglasio kako su postoci udjela u društvu određeni po broju 

stanovnika: Općina Vladislavci 12,82 %, Općina Vuka 8,17 % , te Općina Čepin 79,01 %. 

Vijećnik B. Bestvina pitao je da li bi društvo Komunalac moglo obavljati svoju djelatnost na 

području navedenih općina bez pristupanja istih društvu. 

Vijećnik M. Janković postavio je pitanje vezano uz visinu udjela u gradskim poduzećima. 

Vijećnik I. Zrno pitao je dali su preraspoređeni gubitci poduzeća Urednost između Urednosti i 

Komunalca, te da li i navedene općine postaju sudužnici u gubitku. 

Odgovore su dali općinski načelnik D.Tonkovac, zamjenik načelnika I. Žeravica i predsjednik 

Vijeća D. Arnold. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo  

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na pristupanje Općine Vladislavci i 

Općine Vuka u trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. 

za obavljanje komunalne djelatnosti 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

        SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN 

 

Prijedlog odluke vijećnici su dobili zajedno s materijalima za ovu sjednicu, a istu je 

nazočnima pojasnio v.d. pročelnika K. Crnković rekavši kako se u Odluku o socijalnoj skrbi 

uvodi nova vrsta pomoći. Sufinanciranje programa dječjeg vrtića i jaslica djeci samohranih 

roditelja i djeci s teškoćama u razvoju.  

Vijećnik H. Hefer predlaže da se uvrsti i plaćanje roditeljima s troje i više djece uz klauzulu 

prihoda. 

Vijećnik Zrno naglasio je da se u prijedlogu ne navodi u kojem će postotku općina 

sufinancirati navedeno pravo. 

Općinski načelnik odgovorio je kako će se  sufinanciranje vršiti sukladno proračunskim 

sredstvima. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo, uz prihvaćanje prijedloga vijećnika H. 

Hefera, 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

na području općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  O 

       ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

       NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA OPĆINE ČEPIN 

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili s materijalima za ovu sjednicu, a s istim ih je upoznao 

v.d. pročelnika K. Crnković. Upoznao je nazočne kako je općinski načelnik donio Izmjene i 

dopune Pravilnika o unutarnjem redu, a u nadležnosti općinskog vijeća je određivanje 

koeficijenata. Također je upoznao s izmjenama prijedloga Odluke koju su vijećnici dobili u 

materijalima: Viši savjetnik za društvene djelatnosti –umjesto koeficijenta 2,60 predlaže se 

koeficijent 2,70. Za radno mjesto Viši stručni suradnik za poduzetništvo, prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša, projektnu dokumentaciju i komunalnu infrastrukturu predlaže se 

preimenovanje u radno mjesto Savjetnik za poduzetništvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
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projektnu dokumentaciju i komunalnu infrastrukturu klasifikacijskog ranga 5. i koeficijenta 

2,50. 

Vijećnik J. Mioč postavio je pitanje da li će biti novih zapošljavanja. 

Općinski načelnik odgovorio je kako će biti novih zapošljavanja. Također ističe kako je u 

postupku smanjenje osnovice za plaću, te zapošljavanjem novih djelatnika neće se povećati 

ukupna suma za bruto plaće. 

Vijećnik Zrno postavio je pitanje da li je sve donešeno u skladu s Zakonom, te da li  su 

sukladno članku 7. pročelnici dali prijedlog za zapošljavanje u svom odjelu. Pročelnici su 

odgovorili na postavljeno pitanje.  

V.d. pročelnika Crnković odgovorio je vijećniku Zrni da je sve donešeno u skladu sa 

Zakonom.  

V.d . pročelnice  M. Cvitkušić napustila je sjednicu. 

Vijećnika J. Mioča zanimalo je da li će kod zapošljavanja biti raspisani javni natječaji.  

U raspravi su sudjelovali: J. Mioč, I. Zrno, predsjednik Vijeća D. Arnold, M. Žanko, općinski 

načelnik. 

Službenica M. Bagarić obratila se Vijeću  smatrajući da je nova sistematizacija radnih mjesta 

nezakonita i neusklađena s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj (područnoj) 

samoupravi. Smatra  kako je stavljena u nepovoljniji položaj od službenice Lidije Tolj, kojoj 

se novom sistematizacijom povećava koeficijent, te koja napreduje na radno mjesto referenta 

za upravno-administrativne poslove, bez poštivanja prava prednosti na napredovanje. Smatra 

da u odnosu na službenicu Lidiju Tolj ima bolje kvalifikacije, te da je diskriminirana, zbog 

čega će se morati obratiti Uredu pučkog pravobranitelja. (pritužba je prilog Zapisniku). 

Vijećnica L. Liović Nadaždi  smatra da je nepristojno i neobjektivno spominjati jednu osobu, 

dok je gđa M. Bagarić ostale kolege zanemarila. Odluka nije vezana uz imena nego uz radna 

mjesta. 

Službenica M. Križanac smatra kako je degradirana u odnosu na kolegu blagajnika iz 

kancelarije kojemu se koeficijent povećava, iako je njoj obim posla iz dana u dan sve veći. 

Djelatnik Ž. Mamić izjavio je kako osobno potpisuje veliki dio izlaganja gđe. M. Bagarić. 

Smatra da vijećnici ne slušaju što se govori na sjednici (navodi primjer). Navodi kako u 19 

godina, koliko radi u Općini, u svim nalazima Državne revizije  nije bilo primjedbi na njegov 

rad. Osjeća se povrijeđenim na načelnikov prijedlog da se njemu smanji koeficijent (iako 

nitko nema primjedbi na njegov rad), dok se istovremeno pojedinim kolegama koeficijent 

povećava.  

U raspravi su sudjelovali. L. Liović Nadaždi, K. Crnković, H. Hefer. 

Sindikalni povjerenik Z. Arambašić upoznao je kako je načelnik još u siječnju ove godine 

navijestio smanjenje osnovice za plaću, na čega se je Sindikat pismeno očitovao. Osobno 

smatra kako je bolje da se smanji osnovica, a ostala prava (božićnica, uskrsnica, 

prekovremeni sati)  ostanu nedirnuta. Načelnik se slaže s potpisivanjem Kolektivnog ugovora, 

kojim će biti regulirana sva prava. 

Službenik T. Kuna smatra kako je gosp. Mamić svojim radom pokazao kako je stručna osoba, 

te smatra kako nije zaslužio smanjenje koeficijenta. 

Vijećnik I. Zrno, u cilju smanjenja troškova, predlaže smanjenje naknade vijećnicima, 

načelnicima i zamjenicima za isti postotak koliko se smanjuje i osnovica za plaću. 

Službenica M. Bagarić moli da se kaže kojim djelatnicima se povećava koeficijent i koji je 

razlog toga povećanja. 

Predsjednik Vijeća D. Arnold odredio je stanku od 10 minuta. 

Sjednica je nastavljena nakon cca. 50 minuta. 

Općinski načelnik napustio je sjednicu. 

Predsjednik Vijeća ističe kako većina smatra kako ovaj prijedlog vijećnicima nije prikazan na 

zoran način i nije obrazložen na pravi način, popušta koncentracija, te predlaže skidanje ove 
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točke s dnevnog reda. Ova točka biti će stavljena ponovno na dnevni red u roku do 30 dana od 

današnjeg dana. 

 

 Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je prihvatilo  prijedlog predsjednika Vijeća. 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

        OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA  

         OD ELELEMNTARNIH NEPOGODA 

 

V.d. pročelnika T. Kuna upoznao je nazočne kako je zbog smrti gosp. J. Rajteka, koji je bio 

člana navedenog Povjerenstva, potrebno imenovati novog člana. Za novog člana predlaže 

gđu. Maricu Beraković, koja u Općini Čepin radi na poslovima oko poljoprivrednog zemljišta, 

kao polaznik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. 

Vijećnik I. Galir, u ime oporbe, u Povjerenstvo predlaže vijećnika Zdravka Živkovića, 

smatrajući da je kao magistar poljoprivrede stručniji. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova za, 4 glasa protiv (J. Mioč, M. Glavota, I. Galir, 

D. Lazar) i dva suzdržana glasa (B. Bestvina i I. Zrno) prihvatilo je prijedlog da se za novog 

člana imenuje gđa. Marica Beraković i donijelo  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

Za prijedlog oporbe, da član Povjerenstva bude gospodin Zdravko Živković, 4 vijećnika su 

glasala za i 11 glasova suzdržanih, te prijedlog nije prošao. 

 

TOČKA 8. UPOZNAVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA S PRUŽANJEM PRAVNE POMOĆI 

        ODVJETNIKA MARINA KORDIĆA 

 

Zamjenik načelnika I. Žeravica istaknuo je kako je Općina pružila podršku stanovnicima Bare 

i Ovčare u problemima na koje su naišli u postupku legalizacije, o čemu je već na prijašnjim 

sjednicama bilo govora. U tu svrhu angažiran je odvjetnik Marin Kordić iz Osijeka, koji je za 

svoje usluge ispostavio račun  u iznosu od 6.000,00 kn. 

 

TOČKA 9.  RAZNO 

 

V. d. pročelnika K. Crnković upoznao je nazočne kako je zbog elementarne nepogode 

aktivirana postrojba (povjerenici) Civilne zaštite. Načelnik se uključio i u zbrinjavanje 

životinja s poplavljenih područja. Također, općinski načelnik donio je odluku o jednokratnoj 

pomoći u iznosu od 500,00 kn obiteljima s područja općine Čepin, koja u svoje domove prime 

izbjegle s poplavljenih područja. 

Vijećnica L. Liović Nadaždi moli da se na slijedećoj sjednici, kada se ponovi 6. točka 

dnevnog reda, ne spominju osobna imena zaposlenika, kako bi imali objektivan pristup. 

Vijećnica I. Blažević pitala je da li je Crveni križ i dalje aktivan u Čepinu, obzirom da se nije 

aktivirao prilikom  nedavne elementarne nepogode-poplave.        

Informacije o Crvenom križu  dao je viši savjetnik Mamić.   

Vijećnici I.Galir i L. Liović Nadaždi  izvijestili su nazočne  o novoj udruzi Čepinski kupus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vijećnik Mioč pitao je da li je osnovan Nadzorni odbor poduzeća Komunalac Čepin, te kolika 

je naknada članovima NO. Također ga zanima tko obavlja procjenu energetske učinkovitosti 

za zgrade Općine Čepin. 
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Vijećnik I. Zrno moli da se postavi naziv ulice u ulicama K. Trpimira i Željezničkoj. Zanima 

ga informacija da li će se deratizacija plaćati po stvarno učinjenim radovima. Također 

predlaže da Vijeće donese Odluku o sukobu interesa. 

Odgovore su dali zamjenik načelnika I. Žeravica i komunalni redar Z. Arambašić. 

Vijećnik I. Galir postavio je pitanje vezano uz kanalizaciju (izvođač radova). 

Informacije  su dali zamjenik načelnika I. Žeravica, vijećnik J. Đimber i predsjednik Vijeća 

D. Arnold. 

Vijećnica M. Glavota ističe problem bivšeg Naselja prijateljstva: zmije, lisice, trava uz cestu. 

Zanima je i tko je projektirao autobusna ugibališta, tko plaća radove, te da li je raskinut 

ugovor s tvrtkom Binder. 

Odgovore su dali K. Crnković i I. Žeravica. 

Vijećnik J. Pavleković ističe kako je hitno potrebno riješiti smještaj tvrtke Komunalac Čepin. 

Vijećnicu M.  Glavotu zanima da li se kod proširenja groblja predvidio i prostor za humke, a 

ne samo grobnice. 

Vijećnik I. Zrno postavio je pitanje vezano uz Regionalnu udrugu poslodavaca: kada je 

Općina pristupila navedenoj Udruzi, koliko se plaća i koja je svrha pristupanju Udruzi, te što 

je Udruga do sada napravila za Općinu. Zanima ga i zašto je Općina tek nakon 6 mjeseci o 

istome obavijestila svoje Udruge. 

Odgovore je dao I. Žeravica. 

 

Sjednica je zaključena u 22,20 sati. 

 

KLASA: 021-05/14-01/5 

URBROJ: 2158/05-14-1 

 

Čepin, 22. svibnja 2014. 

 

ZAPISNIČAR 

Lidija Tolj 

         PREDSJEDNIK 

             OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Dražen Arnold, dr. med. 

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

 

1. Ivo Zrno  ____________________ 

 

2.   Josip Đimber  __________________ 

 

 

 


